นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท รวมทั ้งได้ ยึดถื อและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน
(The Principles of Good
Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และยังทาให้ เกิดความโปร่ งใสต่อนักลงทุนอันจะทาให้ เกิด
ความเชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก โดยมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัท
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิขั ้นพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั ้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และเจ้ าของบริ ษัท เช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษัท สิทธิใน
การได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ ในการร่ วมตัดสินใจในเรื่ อง
สาคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั ้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่
สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีพนั ธกิจในการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทั ้งข้ อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อระยะเวลาอืน่ ใดตามที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องประกาศกาหนด โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบ รวมทั ้งข้ อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นได้ มเี วลาในการศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
(2) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอืน่ ใดเข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริ ษัทได้ จดั ส่ง
ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะใช้ สถานที่ซงึ่ สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซงึ่ แสดง
สถานที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่จะอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท
(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อ
ซักถามได้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด โดยบริ ษัทจะเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัท

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อตังค
้ าถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องได้ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
(6) บริ ษัทจะสนับสนุนให้ มกี ารใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในการ
นับผลการลงคะแนน
(7)

บริ ษัทจะจัดให้ มบี คุ ลากรที่เป็ นอิสระทาหน้ าที่ชว่ ยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมที่บนั ทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วนในสาระสาคัญ รวมทั ้งจะมีการบันทึกประเด็นข้ อซักถาม ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะที่สาคัญไว้ ในรายงาน
การประชุม เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะนาผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั ้งรายงานการ
ประชุมเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้พิจารณา
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มกี ารปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นที่มไิ ด้ เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) บริ ษัทจะแจ้ งกาหนดการประชุม รวมทั ้งวาระการประชุมที่เกี่ ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่ กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท รวมทั ้งจะจัดทาและเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมทั ้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัทเช่นกัน
(2) บริ ษัทจะอานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรื อเสนอวาระเพิ่มเติมได้
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ าเกี่ ยวกับวิธีการที่ให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยจะเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั ้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อย
เสนอหรื อไม่
(3) ในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง้ บริ ษัทจะให้ โอกาสแก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการใช้ สิทธิ ออกเสียง และวิธีนบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่
ละวาระ และยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
รวมทังซั
้ กถามในแต่ละวาระโดยใช้ เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กาหนดไว้ รวมทั ้งจะมิให้ ผ้ ูบริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น
โดยเฉพาะวาระที่มคี วามสาคัญซึง่ ผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4)

ในวาระเลือกตั ้งกรรมการ บริ ษัทจะสนับสนุนให้ มกี ารเลือกตั ้งเป็ นรายคน

(5) บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้ อยก่อนการ
พิจารณาในวาระที่เกี่ ยวข้ องในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและบันทึกส่วนได้ เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังห้
้ ามมิให้ กรรมการที่มสี ่วนได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่าง
อิสระในวาระที่เกี่ ยวข้ องมีส่วนร่ วมในการประชุมในวาระนั ้น ๆ
(6) บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ โดยห้ าม
บุคคลหรื อหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายในนาข้ อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยต่อหน่วยงานหรื อบุคคลอืน่ ที่ไม่เกี่ ยวข้ อง ในกรณี ที่บคุ คล
ใดเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวหรื อนาข้ อมูลนั ้นไปใช้ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อนื่ หรื อกระทารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ถือเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินยั นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กาหนดให้ กรรมการทุก
คนและผู้บริ หารที่มหี น้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้ าที่จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริ ษัท
เป็ นประจาและเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้ เสียภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น และ
พนักงานของบริ ษัท หรื อผู้มสี ่วนได้ เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้ อคิดเห็น
จากผู้มสี ่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนั ้น บริ ษัทจะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้มสี ่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ในการดาเนิน
ธุรกิ จของบริ ษัท บริ ษัทได้ คานึงถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น

:

บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างผลการ
ดาเนินงานที่ดีและการเจริ ญเติบโตที่มนั่ คง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยาว
รวมทั ้งดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยความโปร่ งใสและเชือ่ ถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

:

บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ของพนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้ โอกาส
อย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานที่มคี วามรู้ ความสามารถ
สูงให้ คงอยู่กับบริ ษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั ้งยังได้ กาหนดแนวทางในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอรั ปชัน่ รวมทั ้งปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่
เกี่ ยวข้ อง เช่น การห้ ามใช้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่ งครัด เป็ นต้ น

คู่ค้า

:

บริ ษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้ ค่คู ้ าแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่ค้าด้ วยความยุติธรรมภายใต้ หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั ทารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาทุกฝ่ าย และ
จัดให้ มรี ะบบติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มกี ารปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน และ
ป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมชิ อบในทุกขั ้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริ ษัทซื ้อสินค้ า
จากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้ า ตลอดจนปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด

ลูกค้ า

:

บริ ษัทรับผิดชอบต่อลูกค้ าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริ การ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ ครบถ้ วนและครอบคลุมให้ มากที่สดุ เพื่อมุง่ เน้ นการ
สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าในระยะยาว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ บริ การหลังการขาย
ตลอดจนให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับการใช้ บริ การของบริ ษัท รวมทั ้งยังจัดให้ มชี อ่ งทางให้ ลกู ค้ า
ของบริ ษัทสามารถแจ้ งปัญหาหรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริ ษัทจะได้ ป้องกัน และ
แก้ ไขปัญหาเกี่ ยวกับการบริ การของบริ ษัทได้ อย่างรวดเร็ ว

เจ้ าหนี ้

:

บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มตี อ่ เจ้ าหนี ้เป็ นสาคัญ รวมทั ้ง การชาระคืนเงิน
ต้ น ดอกเบี ้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ อง

คู่แข่ง

:

บริ ษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั ้ง
สนับสนุนและส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม

สังคมและส่วนรวม

:

บริ ษัทใส่ใจและให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนที่มสี ่วนเกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท และส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมี
จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม รวมทั ้งจัดให้ มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทพยายามเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการสร้ างและรั กษาไว้ ซงึ่ สิ่งแวดล้ อมและสังคม

นอกจากนี ้ ผู้มสี ่วนได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท
ผ่านกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ ทั ้งนี ข้้ อมูลร้ องเรี ยนและเบาะแสที่แจ้ งมายังบริ ษัทจะถูกเก็บไว้ เป็ น
ความลับ โดยกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสั่งการตรวจสอบข้ อมูลและหาแนวทางแก้ ไข(หากมี) และจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
(1) คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มคี วามถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ โปร่ งใส
และทันเวลา ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอืน่ ที่มผี ลหรื ออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มสี ่วนได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) บริ ษัทจะจัดให้ มเี จ้ าหน้ าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับ
นักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะจัดให้ มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็ นประจา รวมทั ้งจะเผยแพร่ ข้อมูลของ

บริ ษัท ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรั พย์ บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ และ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้ องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างสม่าเสมอทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับข่าวสารเป็ นประจาผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท โดย
ข้ อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจะมีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้ างบริ ษัทและผู้บริ หาร ตลอดจนโครงสร้ างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญ
ประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริ ษัท กฎบัตรต่างๆ เป็ นต้น
(3) บริ ษัทให้ ความสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ และจะจัดให้ มรี ายงาน
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้ มกี ารจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
(4) บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท จานวนครั ง้ ของการประชุมและการเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา และความเห็นจากการทาหน้ าที่
รวมทังการฝึ
้
กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้ านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของ
บริ ษัท รวมถึงการเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงในบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (หากมี) ด้ วย
(5)

บริ ษัทจะเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอืน่ ที่ผ้ ูสอบบัญชีให้ บริ การ

(6) บริ ษัทจะจัดให้ มรี ายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบไว้โดยจะ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวรวมทั ้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรายงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดอย
ย่

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึง่ เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่สามารถเอื ้อ
ประโยชน์ให้ กับบริ ษัท โดยเป็ นผู้มบี ทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญใน
การกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้

คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 ท่าน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดมี
้
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการที่มคี ณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึง่ คิดเป็ นจานวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
อันจะทาให้ เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิ น 3 ปี ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกาหนด นอกจากนี ้
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทอืน่ ได้ แต่ต้อง
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง โดยจะต้ อง
แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบด้ วย
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มเี ลขานุการบริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่ในการดาเนินการที่เกี่ ยวข้ องกับการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั ้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยการให้ คาแนะนาในเรื่ องข้ อกาหนดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ รวมทั ้งประสานงานให้ มี
การปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทดังนี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบจานวนอย่างน้ อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงาน การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล รวมทั ้งการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและน่าเชื่อถื อ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ มกี ารแต่งตั ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่ในการ
ดาเนินการที่เกี่ ยวข้ องกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังสนั
้ บสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการให้
คาแนะนาในเรื่ องข้ อกาหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประสานงานให้ มกี ารปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3
ท่าน โดยจะต้ องมีจานวนอย่างน้ อย 1 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้ าทีช่ ว่ ยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการสรรหา
บุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง พิจารณารู ปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความรั บผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และมีหน้ าที่กาหนด
นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทั ้งกากับดูแลให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผ้ ูถือหุ้นภายใต้ กรอบข้ อกาหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ก็ คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ทั ้งนี ้ โดยมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริ ษัท

(1)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัทได้ จดั ให้ มนี โยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั ้งนี ้ การจัดทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางแก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยบริ ษัทจะจัดให้ มกี ารทบทวนนโยบายดังกล่า วเป็ น
ประจาทุกปี
(2)

หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ

บริ ษัทมีเจตนารมณ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างโปร่ งใส มีคณ
ุ ธรรม มีความรั บผิดชอบต่อผู้มสี ่วน
ได้ ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทได้ กาหนดข้ อพึงปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถื อเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือห้ นุ

(ข)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความสัมพันธ์ ตอ่ ลูกค้ า

(ค)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความสัมพันธ์ ตอ่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้ า และเจ้ านีห้

(ง)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อพนักาง น

(จ)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้มอ

ทั ้งนี ้ บริษัทจะประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่คง รั ด
(3)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต มี
เหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ โดยกาหนดให้ ผ้ ูที่มสี ่วนเกี่ ยวข้ องหรื อ
เกี่ ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ ยวข้ องให้ บริ ษัททราบ และต้ องไม่เข้ าร่ วมการ
พิจารณา รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ิในรายการดังกล่าว
บริ ษัทมีนโยบายในการทารายการเกี่ ยวโยงกัน และรายการที่มคี ว ามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่
สอดคล้ องกับกฎหมาย ตลอดจนข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั ้งจะเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
(4)

การควบคุมภายใน

บริ ษัทได้ จดั ให้ มรี ะบบการควบคุมภายในเพื่อการกากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั ้งในระดับบริ หาร
และระดับปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มฝี ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทและ/หรื อหน่วยงานภายนอกซึง่ เป็ น

ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบควบคุมภายใน เพื่อทาหน้ าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้
(5)

การบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัทได้ จดั ให้ มกี ารกากับดูแลระบบและกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิ จของบริ ษัทอย่างเหมาะสม
(6)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมา
ประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (หากมี) รวมทั ้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
3.

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริ ษัทจัดให้ มกี ารประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มต ามความ
จาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา บริ ษัทจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการทุกท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า7
วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มเี วลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม เว้ นแต่กรณี มเี หตุจาเป็ น
เร่ งด่วน และจะจัดให้ มกี ารบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ วเพื่อใช้ ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั ง้ บริ ษัทจะจัดให้ มผี ้ ูบริ หารและผู้ที่เกี่ ยวข้องเข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้ องและทันเวลา
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
โดยกรรมการที่มสี ่วนได้ เสียในวาระใดจะไม่เข้ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั ้น ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่อปรั บปรุ ง
และแก้ ไขการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดหัวข้ อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็น
และนาเสนอต่อที่ประชุม รวมทังเปิ
้ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั ้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจาปี
4.

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ การกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ทั ้งนี ค่้ าตอบแทนของกรรมการจะต้ องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดย
จะคานึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนผู้บริ หารจะได้ รับผลตอบแทน

ที่เป็ นเงินเดือนและโบนัสประจาปี โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นสาคัญ ทั ้งนี ้ ค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการและผู้บริ หารรวมกันจะต้ องไม่เป็ นจานวนที่สงู ผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารโดย
เฉลี่ยของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร

คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มกี ารฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ูเกี่ ยวข้ อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มี
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษัท หรื อใช้ บริ การของ
สถาบันภายนอกก็ ได้
ในกรณี ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อมีกรรมการเข้ าใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มเี อกสารและข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการเข้ าใหม่ รวมถึงจัดให้ มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิ จ และแนวทางการดาเนินธุรกิ จของ
บริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มกี ารหมุนเปลี่ยนงานที่ได้ รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริ หารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยกรรมการผู้จดั การจะกาหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวเพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริ ษัท ทั ้งนี ้ เพื่อพัฒนาผู้บริ หารและ พนักงานให้ มคี วามรู้
ความสามารถในการทางานมากขึ ้นและให้ สามารถทางานแทนกันได้
นโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการทีนี่ดี ้ให้ มผี ลใช้ บงั คับตั ้งแต่วันที่9 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป

(นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด

